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Актуальність теми. Для контролю орієнтації та при тривалому 

знаходженні космічних апаратів у навколоземному просторі найбільш 

раціональним є використання пасивних систем керування. Однак до них 

пред’являються вимоги високої точності, бо керуючі моменти малі за 

величиною. Ще на етапі розробки таких систем стає завдання особливо 

ретельного математичного моделювання. Однією з складових математичної 

моделі руху космічного апарату є розрахунок оптимальних параметрів систем 

керування. Одним з основних елементів магнітних систем керування, котрі 

відносять до пасивних, є магнітні виконавчі органи. За основним показником 

керуючого моменту магнітних виконавчих органів приймають їхній магнітний 

момент. Тому однією з основних задач при проектуванні магнітних виконавчих 

органів є досягнення заданого рівня їхнього магнітного моменту при зменшенні 

маси, енерговитрат та габаритів. 

Електромагніти постійного струму, що зазвичай складаються з 

феромагнітного циліндричного осердя, на якому можуть бути розташовані 

полюсні наконечники, і співвісної намагнічувальної котушки, є одним із видів 

магнітних виконавчих органів. Основною складністю при визначенні 

магнітного моменту електромагніту є необхідність урахування неоднорідності 

намагнічування та нелінійності кривої намагнічування осердя, а також 

неоднорідності магнітного поля, що створюється котушкою електромагніту. 

Найбільш поширеними для розрахунку магнітного поля електромагнітів є 

методи коефіцієнтів розмагнічування та інтегральних рівнянь. У відомих 

роботах розраховували магнітне поле циліндричного осердя, розташованого в 

однорідному магнітному полі, що не відповідає реальній конструкції 
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електромагніту. Метод коефіцієнтів розмагнічування можливо використовувати 

або за емпіричними формулами, якщо відомі експериментальні дані, або за 

припущенням постійної магнітної проникності чи намагніченості по всьому 

об’єму осердя. У відомих публікаціях метод інтегральних рівнянь також 

використовували за припущенням постійної магнітної проникності осердя або 

на основі алгоритмів розрахунку тривимірних магнітних полів. Методи 

розрахунку магнітного поля електромагнітів з урахуванням неоднорідності 

магнітного поля, а також циліндричних осердь з полюсними наконечниками 

потребують подальшого розвитку. 

Актуальність теми дисертаційної роботи підтверджується також її 

виконанням згідно з тематичним планом Державної установи «Інститут 

технічних проблем магнетизму НАН України» та науково-дослідною роботою 

«Розвиток методів поліпшення магнітних характеристик космічних апаратів з 

магнітними системами керування» (ДР № 0114U001359), у якій здобувач був 

виконавцем. 

Тому розв’язання наукового завдання удосконалення математичної 

моделі магнітного поля електромагнітів постійного струму систем керування 

космічними апаратами з урахуванням неоднорідності намагнічування осердь 

циліндричної та складної форми безперечно є актуальним. 

Обґрунтованість наукових положень та їх достовірність. Дослідження, 

що виконано в дисертації, базуються на фундаментальних положеннях 

теоретичної електротехніки, математичної фізики, чисельних методах аналізу 

та комп’ютерних технологіях. Основні наукові результати, що отримано 

здобувачем, є достатньо обґрунтованими. Чисельний алгоритм розв’язку 

інтегрального рівняння для поверхневої густини фіктивних магнітних зарядів у 

випадку кусково-однорідних середовищ тестовано за допомогою аналогічних 

електростатичних задач, котрі мають відомі аналітичні розв’язки. Достовірність 

результатів дисертації підтверджено експериментально вимірюваннями 

середніх значень індукції магнітного поля у поперечних перерізах 
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циліндричного осердя у широкому діапазоні рівнів зовнішнього магнітного 

поля, а також порівнянням з відомими даними. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

–  отримало подальший розвиток використання електростатичної аналогії, 

що дозволило сформулювати інтегральне рівняння відносно поверхневої 

густини фіктивних магнітних зарядів для розрахунку плоскомеридіанного 

магнітостатичного поля в кусково-однорідному намагнічуваному середовищі та 

виконати тестування його чисельного розв’язку; 

–  вперше на основі практично рівномірного розподілу намагніченості в 

поперечних перерізах осердя перетворено вихідне інтегральне рівняння для 

розрахунку магнітного поля електромагнітів, що дозволило зменшити порядок 

апроксимуючої системи алгебраїчних рівнянь у 1012 разів; 

–  вперше для урахування нелінійних властивостей матеріалу осердя в 

чисельному розв’язку інтегрального рівняння для розрахунку магнітного поля 

електромагнітів використано середні за об’ємами елементів осердя магнітні 

проникності, що дозволило зменшити розміри області розв’язання 

інтегрального рівняння в 69 разів. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання полягає в застосуванні удосконаленої математичної моделі 

магнітного поля електромагнітів систем керування космічними апаратами, а 

також рекомендацій щодо форми, розмірів осердь, рівня магнітного поля, яке 

створюється котушкою, при проектуванні електромагнітів, котрі забезпечують 

заданий магнітний момент. 

Основні результати дисертації використані в Державній установі 

«Інститут технічних проблем магнетизму НАН України» при виконанні 

досліджень за бюджетною тематикою, про що складено відповідний акт. 

Повнота викладення результатів досліджень в опублікованих працях. 

Основний зміст дисертації відображено в 6 наукових працях, з них 6 статей у 
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наукових фахових виданнях України (3 статті включено до наукометричної 

бази даних Web of Science, 1 – до наукометричної бази даних Scopus).  

Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися та 

обговорювалися на міжнародних симпозіумах «Проблеми електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки» (SIEMA, Харків, 2016 – 2018 рр.), 

семінарах «Теоретична електротехніка» Наукової Ради з проблеми «Наукові 

основи електроенергетики» НАН України в Державній установі «Інститут 

технічних проблем магнетизму НАН України» (Харків, 2016 – 2018 рр), XV 

міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної 

електротехніки» (Київ, 2018 р.). 

Оцінка змісту дисертаційної роботи. Дисертаційна робота Чуніхіна К.В. 

складається з анотації двома мовами, змісту, вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

134 сторінки; з них 51 рисунок по тексту; 16 таблиць по тексту; список зі 100 

найменувань використаних джерел на 10 сторінках; 2 додатка на 4 сторінках. 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і задачі 

наукового дослідження, наведено дані про зв’язок роботи з науковим проектом, 

наукову новизну, практичне значення, апробацію, публікації та впровадження. 

У першому розділі проведено критичний аналіз відомих методів 

розрахунку магнітного поля та магнітного моменту осердь, обґрунтовано 

необхідність удосконалення математичної моделі магнітного поля 

електромагнітів постійного струму систем керування космічними апаратами з 

урахуванням неоднорідності і нелінійності намагнічування осердь та 

сформульовано задачі для досягнення зазначеної мети. 

У другому розділі досліджено застосування в електростатичній аналогії 

магнітостатичного поля в неоднорідних намагнічуваних середовищах 

дипольної моделі та моделі намагнічування молекулярними струмами. 

Сформульовано інтегральне рівняння відносно поверхневої густини фіктивних 

магнітних зарядів на межах поділу однорідних областей кусково-однорідного 

намагнічуваного середовища в разі плоскомеридіанного магнітостатичного 
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поля та протестовано алгоритм його чисельного розв’язку. Встановлено 

протиріччя між неоднорідністю намагнічування та припущенням постійної 

магнітної проникності циліндричного осердя в однорідному магнітному полі. 

У третьому розділі перетворено інтегральне рівняння відносно 

поверхневої густини фіктивних магнітних зарядів для розрахунку магнітного 

поля електромагнітів з урахуванням особливостей розподілу намагніченості 

осердя, неоднорідності результуючого магнітного поля і нелінійності кривої 

намагнічування. Установлено збіжність ітераційного алгоритму при довільних 

початкових значеннях магнітних проникностей циліндричних елементів.  

У четвертому розділі проаналізовано вплив магнітного поля, що 

створюється котушкою, відносної довжини осердь циліндричної та складної 

форми з пермалою 50Н, а також розмірів і положень полюсних наконечників на 

магнітний момент електромагніту. Розроблено рекомендації щодо рівня 

магнітного поля котушки, відносної довжини осердя та розмірів і положень 

полюсних наконечників.  

В додатках наведено акт впровадження результатів дисертаційної роботи 

та список публікацій здобувача за темою дисертації. 

Висновки до розділів та за результатами роботи сформульовані достатньо 

чітко і виразно та відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел повний і охоплює як класичні, так і сучасні 

вітчизняні та зарубіжні публікації зі 100 найменувань. 

Автореферат дисертації в достатній мірі відображає зміст дисертаційної 

роботи, основні наукові положення, висновки і рекомендації. 

Відповідність дисертації вимогам ДАК України. Текст дисертації 

викладено логічно та послідовно, робота оформлена згідно основним вимогам 

до дисертацій.  

Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності 05.09.05 – теоретична 

електротехніка та вимогам ДАК України до кандидатських дисертацій. 
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По дисертаційній роботі можна зробити такі зауваження: 

1. У дисертації розглядається електромагніт окремо від космічного апарата. 

Але насправді, на процес намагнічування осердя електромагніту, крім 

магнітного поля котушки, ще впливає магнітне поле Землі та інших 

елементів систем керування космічними апаратами. Доцільно було б 

оцінити цей вплив на магнітний момент електромагніту. 

2.  Замість терміну – долі секунди, що використано в авторефераті (стор4) 

та дисертації доцільніше вказати часовий діапазон в мілісекундах. 

3. На сторінці 43 напруженість зовнішнього магнітного поля одночасно 

позначена буквами Н0 і В0. 

4. Бажано було б для кращого уявлення та сприйняття розподілу 

намагніченості на осі осердя і поблизу бокової поверхні (рисунок 2.7) 

створити 2D модель осердя з відповідними графічними зображеннями. 

5.  У роботі немає посилань на роботи авторів Томського політехнічного 

університету, інституту прикладної математики ім. М.В.Келдиша РАН та 

Московського фізико-технічного інституту, що відносяться до описання 

актуальності роботи.  

6. У науковій новизні вказано, що порядок апроксимуючої системи 

алгебраїчних рівнянь зменшено у 10÷12 разів, розміри області 

розв’язання інтегрального рівняння в 6÷9 разів. Однак не вказано як при 

цьому змінюється час розрахунку в порівнянні з методами коефіцієнтів 

розмагнічування та інтегральних рівнянь до та після проведення 

удосконалення? 

7. На стор. 10. Рис.3 μ1 змінюється в 20 разів, а намагнічування на  

0,2·10-6 А/м, чи суттєве врахування таких малих змін намагнічування в 

реально діючих СК КА? 

8. Чому не приділялась увага при розрахунках можливим тепловим 

перенавантаженням, що можуть при перевищенні точки Кюрі переводити 

феромагнетики в парамагнетики ? 
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9. У роботі стверджується, що коефіцієнти розмагнічування 

експериментально визначено для діапазону відносної довжини 

b/R=60÷100. Диссертант розглядає в роботі відносні довжини b/R = 16; 

33; 66, однак не торкається значень більших за 66, та менших за 16, 

обґрунтуйте причини вибору саме цього діапазону при моделюванні? 

10. З тексту дисертації не зрозуміло за рахунок чого саме, якби була змога 

змінити лише один параметр, а саме: відстань полюсних наконечників до 

торців, збільшення їх зовнішнього радіуса, чи товщини полюсних 

наконечників, можна було б найоптимальніше, щодо масогабаритних 

покажчиків КА, підвищувати середню намагнічуваність осердь складної 

форми і відповідно їх магнітний момент? 

11.  У роботі не вказано чим виконавчий орган у вигляді електромагніту 

кращий за постійні магніти, або плоску котушку з током? 

12. В авторефераті на сторінці 14, а також й у дисертації на стор.100 

неузгоджене речення з трьома орфографічними помилками, загалом за 

текстом дисертації знайдено 14 орфографічних помилок. Також на 

сторінці 40 використовується займенник «Ми» у реченні «Як ми вже 

зазначили…», однак дисертація є рукописом одного автора. 

 

Вказані зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 

виконаної роботи. 

 

ВИСНОВОК 

Дисертаційна робота Чуніхіна Костянтина Вадимовича «Магнітне поле 

електромагнітів систем керування космічними апаратами» за змістом 

відповідає паспорту спеціальності 05.09.05 – теоретична електротехніка. Вона є 

завершеною науково-дослідною роботою, в якій розв’язано актуальне наукове 

завдання удосконалення математичної моделі магнітного поля електромагнітів 

постійного струму систем керування космічними апаратами. 



 


